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Resumo 
 
O presente artigo trata de uma análise do uso da oralidade nas aulas de Língua Inglesa no Ensino Médio. Para tanto, fez-se uma 

comparação do que acontece em sala de aula com o que é proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), visto que para 
se ter uma aprendizagem de Línguas Estrangeiras eficaz, deve-se considerar não apenas o ensino em si, mas também fatores sociais, 
culturais, econômicos e políticos. Sendo a oralidade um aspecto relevante para a comunicação, sugere-se, então, a inserção da prática 

oral nas aulas do Ensino Médio (ainda que o foco dessa etapa não esteja voltado para a competência comunicativa) como uma 
tentativa de melhorar a formação do aluno e prepará-lo melhor para o mercado de trabalho. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
foram feitas observações de aulas de Língua Inglesa e aplicação de questionários de pesquisa para que os alunos e professores 

pudessem opinar quanto à importância da oralidade, e à utilização de materiais didáticos e métodos comunicativos nas aulas de 
Língua Inglesa. A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Ensino Médio de Taguatinga-DF, e teve resultado positivo. Tanto 
alunos quanto professores se mostraram interessados no assunto e acredita ser relevante que haja a prática oral nas aulas de Ensino 

Médio. 
 
Palavras-Chave: Língua Inglesa; oralidade; Ensino Médio; Parâmetros Curriculares Nacionais; ensino-aprendizagem.  

 
Abstract 
 

This paper is about the analysis of the speaking skill usage in high school English classes. It compares the reality of English classes 
with the proposals of the “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCNs), considering that to achieve a successful language development, 
social, cultural, economic and politics issues must be taken into consideration besides the learning process itself. As the oral skill is 

essential for communication, it is proposed speaking practice in high school classes (even though the teaching focus in these classes is 
not the communicative competence), as an attempt to improve the students’ schooling and to prepare them for the labor market. In 
order to develop this research, English classes were observed and questionnaires were applied to students and teachers, so they could 

opine about the importance of speaking ability in class and the usage of communicative materials and methods in English class es. This 
research was carried out at a public high school in Taguatinga and it had a positive result. Both students and teachers were interested 
in the topic and they think it is relevant to have oral practice in high school classes.  
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Introdução  
 
 O tema desse artigo é análise do uso da 
oralidade nas aulas de Língua Inglesa (LI) no 
Ensino Médio. Refere-se ao Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) dos acadêmicos 
Francisca Pimenta e João Paulo Guimarães da 
Silva. Tem-se o intuito de responder se o 
professor como mediador do processo ensino-
aprendizagem tem feito uso da oralidade nas 
aulas de Língua Inglesa. Para responder ao 
questionamento, foi realizada uma pesquisa de 
campo no Centro de Ensino Médio EIT - CEMEIT, 
em Taguatinga-DF. 

A pesquisa tem o objetivo de verificar como 
ocorre o trabalho dos professores de Línguas 
Estrangeiras no Ensino Médio; quais são as 
metodologias adotadas e como se organizam as 
atividades; identificar as atividades relacionadas à 

oralidade, a fim de permitir sua melhor assimilação 
e seu desenvolvimento no processo ensino 
aprendizagem nas escolas públicas. Pretende-se 
também avaliar o desenvolvimento da oralidade 
nas aulas de Língua Inglesa, no Ensino Médio, 
além de identificar quais são as atividades de 
oralidade utilizadas e como elas são 
desenvolvidas nessas aulas. 
 Ao longo das últimas décadas, baseando-se 
em estudos realizados sobre educação e o ensino 
de Língua Estrangeira Moderna (LEM), o sistema 
educacional brasileiro e o currículo educacional 
têm passado por transformações que visam 
melhorar a qualidade do ensino. Porém, tornar o 
ensino de uma disciplina obrigatório não implica 
necessariamente que esse tenha qualidade e 
atinja seus reais objetivos, principalmente quando 
se trata de Língua Inglesa e a aplicação da 
oralidade em sala de aula.  



 Nesse sentido tem-se aqui a preocupação 
de ressaltar a oralidade como ferramenta 
essencial para formação de indivíduos ativos, 
críticos e conscientes de que a comunicação é a 
base para um desenvolvimento intelectual e 
fundamental para se estabelecer relações sociais. 
Não se pretende desprezar a importância de 
outras habilidades, como: leitura, escrita e 
gramática, porém, espera-se que a oralidade seja 
trabalhada com a mesma ênfase que é dada às 
habilidades citadas, a fim de se alcançar uma 
aprendizagem integral.  
 Como o Ensino Médio visa preparar o aluno 
para o mercado de trabalho, dentre outros 
objetivos, é importante ressaltar que, devido ao 
processo de globalização e ao avanço tecnológico, 
a Língua Inglesa tornou-se atributo essencial para 
a conquista de uma vaga em diversas áreas 
profissionais. É um diferencial em seu currículo, 
pois contribui satisfatoriamente para um futuro 
crescimento profissional.  

Metodologicamente, utilizaram-se pesquisas 
quantitativas e qualitativas. Para o 
desenvolvimento e aprofundamento teórico a 
respeito do tema, foi necessário realizar pesquisas 
bibliográficas referentes a autores como Almeida 
Filho, Leffa e Gardener, dentre outros. Com isso, 
procurou-se entender e interpretar melhor 
comportamentos que acontecem nas aulas de 
Língua Inglesa e no desenvolvimento da oralidade. 
Além disso, com o intuito de compreender a 
aplicação da teoria na prática em aulas de Língua 
Inglesa, algumas observações foram feitas. Dessa 
forma, essa primeira parte teve cunho qualitativo.  
Em seguida, para coletar dados e verificar a 
quantidade de professores e alunos que usam ou 
acham importante fazer uso da oralidade em sala 
de aula, bem como verificar suas opiniões sobre o 
assunto, houve a aplicação de questionários, de 
cunho quantitativo, na complementação da 
pesquisa. Esses instrumentos foram relevantes 
para levantar informações sobre a realidade das 
aulas de Língua Inglesa, especialmente quanto a 
métodos, materiais, recursos e atividades 
propostas referentes ao desenvolvimento da 
oralidade.   

  
 Materiais e Métodos 
 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a 
oralidade nas aulas de Língua Inglesa no Ensino 
Médio. Para desenvolvê-la, foi necessário verificar 
a aplicação de atividades que envolviam a 
oralidade em sala de aula; classificar essas 
atividades em tipos e níveis; identificar os 
principais aspectos e fatores motivacionais para 
aprendizagem da Língua Inglesa; e analisar as 
propostas de ensino expostas pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 
Estrangeira Moderna do Ensino Médio. 

 
Critérios éticos: De acordo com a 

Resolução 196/96, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a 
pesquisa envolvendo pessoas, os participantes 
foram esclarecidos quanto ao teor da pesquisa e 
quanto ao anonimato de suas identidades. Foram 
também informados que a pesquisa tem o intuito 
de analisar as características dos vários métodos 
indispensáveis à prática da oralidade nas aulas de 
Língua Inglesa do Ensino Médio, bem como 
avaliar potencialidades, limitações, implicações e 
utilização em sala de aula. Para que a pesquisa 
em campo acontecesse, foi concedido um 
documento da coordenação do curso de Letras do 
ICESP e Faculdades Promove de Brasília 
destinado ao acesso à escola escolhida em 
Taguatinga-DF, com informações sobre a 
realização da pesquisa. Em seguida, o documento 
foi levado à Diretoria Regional de Educação (DRE) 
da cidade satélite de Taguatinga-DF para registro 
e autorização da observação e da aplicação dos 
questionários junto à escola. Seguiram-se todos 
os critérios necessários, conforme descritos pela 
resolução exigida. 

 
Caracterização do estudo: De acordo com 

Malheiros (2010), o trabalho qualitativo levanta o 
conhecimento disponível na área, possibilitando 
que o pesquisador se familiarize com as teorias 
produzidas, analisando-as e avaliando sua 
contribuição para compreensão do objeto de 
investigação. Por essa razão, o artigo foi 
trabalhado com base em pesquisas bibliográficas 
para um estudo sobre as teorias que abordam 
pontos relacionados com o uso da oralidade em 
Língua Inglesa.  A pesquisa bibliográfica também 
contribuiu para proporcionar uma reflexão sobre o 
assunto, permitindo, assim, maior segurança para 
se tratar de aspectos subjetivos e específicos, 
visando uma conclusão relevante ao término do 
trabalho. Ainda, contribuindo para a pesquisa 
qualitativa, aconteceram observações de aulas, o 
que possibilitou verificar até que ponto as teorias 
aconteciam na prática. 

Além disso, foram coletados dados por meio 
de questionários, para analisar a metodologia 
utilizada pelo professor, conteúdos aplicados em 
sala de aula, materiais didáticos utilizados, 
recursos disponíveis, principais métodos aplicados 
e atividades propostas para a prática oral. A 
aplicação dos questionários teve a finalidade de 
conhecer as perspectivas do professor e do aluno 
quanto à oralidade nas aulas de Língua Inglesa, 
verificar o desempenho dos alunos na disciplina - 
no quesito oralidade - e conhecer a opinião quanto 
à importância dessa habilidade no ensino de 
Língua Inglesa nas escolas públicas. Ademais, 
também foi possível saber o grau de motivação 
em que se encontram professores e alunos quanto 
à disciplina.  

 
Amostra: Para Pádua (2007, p. 67), a 

amostra é a representação menor de um todo, 
para que o pesquisador possa analisar 
determinado dado. Deve ser representativa para 



que os resultados sejam considerados legítimos. A 
organização da amostra compôs-se de 30 (trinta) 
alunos do Ensino Médio, sendo 10 (dez) de cada 
ano e de 3 (três) professores, pois cada qual 
responsável por um ano. As observações, que 
foram realizadas em turmas do 1º, 2º e 3º anos do 
Ensino Médio, e tiveram a duração de duas horas 
em cada turma. 

  
Critérios de inclusão: Para responder aos 

questionários, foram solicitados alunos voluntários, 
considerando que a disposição em participar da 
pesquisa decorreria em resultados mais 
significativos. Não foram observados critérios 
como: sexo, faixa etária ou níveis de proficiência 
na Língua Inglesa, apenas que fossem alunos do 
Ensino Médio. Os professores foram escolhidos de 
acordo com suas turmas no Ensino Médio. 
 

Procedimentos de estudo: A pesquisa 
visou trabalhar alguns tópicos específicos, tais 
como: aspectos do ensino da oralidade e sua 
importância, vantagens e desvantagens, e 
propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN).  

Foram feitas orientações semanais com a 
professora orientadora para que fosse avaliado e 
registrado o desenvolvimento desse trabalho. A 
pesquisa de artigos, reportagens e entrevistas 
reforçaram o desenvolvimento do referencial 
teórico.  

A aplicação de questionários levantou as 
opiniões, preferências, expectativas dos 
professores e alunos sobre a oralidade no ensino 
de Língua Inglesa. 

 
Instrumentos: Segundo Gil (1987), o 

questionário constitui uma das mais importantes 
técnicas disponíveis para a obtenção de dados em 
pesquisas. Uma técnica de investigação que 
objetiva o conhecimento de opiniões, expectativas, 
situações vivenciadas etc. Por essa razão, a 
pesquisa em campo, além das observações, 
adotou a aplicação de questionários. 

As observações foram realizadas no 
segundo semestre de 2014, mais precisamente no 
mês de novembro. Aconteceram no Centro de 
Ensino Médio EIT - CEMEIT, localizado em 
Taguatinga-DF, na disciplina de Língua Inglesa, e 
tiveram duração de seis horas/aula – duas em 
cada turma. Esse instrumento de coleta de dados 
visou identificar estratégias didáticas utilizadas, 
conteúdos aplicados em sala de aula, métodos 
utilizados pelo professor em atividades de Língua 
Inglesa, materiais didáticos e atividades propostas 
para a prática oral. Além disso, verificou-se de que 
forma e com que frequência a oralidade foi 
abordada, se houve interação aluno-aluno e aluno-
professor, o nível de conhecimento dos alunos na 
disciplina, bem como as maiores dificuldades dos 
alunos com a oralidade na Língua Inglesa.  

Os questionários foram avaliados pela 
professora orientadora antes de serem entregues 

aos professores e alunos da escola. O 
questionário dos alunos constituiu-se de 5 (cinco) 
perguntas fechadas,  com as possíveis respostas 
sim ou não; 1 (uma) pergunta semiaberta, 
deixando a possibilidade de justificativa e 1(uma) 
pergunta aberta, livre à opinião do pesquisado.  O 
questionário dos professores constituiu-se de 2 
(duas) perguntas fechadas; 2 (duas) perguntas 
semiabertas, deixando a oportunidade de o 
professor acrescentar outras alternativas; e 3 
(três) perguntas abertas, de livre expressão do 
participante.  

 
Análise Estatística: Os questionários foram 

lidos e as respostas às perguntas fechadas 
contabilizadas. Em seguida, aquelas abertas 
também foram lidas, e as respostas analisadas, 
com o intuito de saber se respondiam aos 
questionamentos iniciais da pesquisa. 

A maioria dos questionários encontrou-se 
dentro do esperado. Nenhum questionário foi 
excluído.  Os resultados das perguntas fechadas 
foram obtidos pelo número de respostas 
afirmativas e negativas. Depois, foi calculada a 
porcentagem das respostas.  Nas perguntas 
abertas, foi possível interpretar as respostas dos 
alunos, fazendo um paralelo com o que foi 
observado nas aulas e conforme os PCNs 
preveem para o ensino de línguas. Assim, 
conforme Gil: 

 
A análise tem como objetivo 
organizar e sumariar os dados 
de tal forma que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao 
problema proposto para 
investigação. Já a interpretação 

tem como objetivo a procura do 
sentido mais amplo das 
respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros 
conhecimentos anteriormente 
obtidos (GIL, 1999, p. 168).  
 

  Embora o número de alunos tenha sido 
pequeno em relação ao quantitativo geral da 
escola, foi possível perceber o que eles pensam e 
sentem em relação às aulas de Língua Inglesa em 
sua escola. Como houve amostras de alunos 
referentes aos 3 (três) anos do Ensino Médio, 
acredita-se que é possível que essas respostas 
estejam de acordo com a realidade das aulas de 
Língua Inglesa do Ensino Médio.  
 Em relação aos questionários dos 
professores, foram obtidas respostas que 
atenderam aos questionamentos iniciais. 
Entretanto, quanto às opiniões sobre os PCNs, 
foram um pouco imprecisos nas respostas. 
Obteve-se uma visão geral de como percebem a 
oralidade nas aulas de Língua Inglesa e foi 
possível conhecer a importância do 
desenvolvimento dessa habilidade nas aulas de 
Língua Inglesa, embora, de acordo com o que foi 
observado nas aulas, o discurso não esteja de 
acordo com a prática na maioria dos casos.  



Considera-se que os professores não fazem muito 
o uso da oralidade em suas aulas, ainda que 
tenham respondido ao questionário de forma 
contrária.  
 
 Retorno aos Avaliados: Percebe-se que a 
oportunidade de o pesquisador presenciar de 
perto o que pesquisa incentiva-o a buscar 
soluções, superar dificuldades e tomar iniciativas 
de transformar realidades. 
 As informações colhidas e analisadas, 
resultantes das observações e questionários, 
foram passadas aos professores e à coordenação 
da instituição visitada. Com esses registros, a 
escola poderá conhecer e observar o ponto de 
vista e a opinião de professores e alunos em 
relação ao ensino-aprendizagem nas aulas de 
Língua Inglesa.  Assim, possíveis ajustes poderão 
ser planejados a partir desse retorno.  
 
Visão dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN sobre o ensino de Língua Estrangeira 
Moderna – LEM no Ensino Médio 
 
 De acordo com Souza (2013), o ensino 
formal da Língua Inglesa no Brasil teve início com 
o decreto de 22 de junho de 1809, assinado pelo 
Príncipe Regente de Portugal, que mandou criar 
uma escola para o ensino da língua. No entanto, o 
crescimento da Língua Inglesa no Brasil se deu na 
década de 1930 impulsionado pela II Guerra 
Mundial. Foi também na década de 30, que a 
reforma de Francisco Campos modificou o ensino 
de Línguas Estrangeiras no Brasil. Essa reforma 
foi muito importante na visão de Leffa (1999), pois 
trouxe mudanças na metodologia de ensino e 
conteúdo e deu mais ênfase às línguas 
estrangeiras modernas. 
 Em 1961, cria-se a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), que transforma o ginásio e científico em 1º 
e 2º graus. Dez anos depois, em 1971, a nova 
LDB reduziu o tempo de estudo de 12 para 11 
anos. Essa redução acabou prejudicando o ensino 
de Língua Estrangeira, que agora seria ministrada 
a "título de acréscimo", e dada de acordo com as 
condições do estabelecimento. 
 A Nova LDB, do ano de 1996, é a que rege 
a educação no Brasil até hoje. O antigo 1º e 2º 
graus passam a ser Ensino Fundamental e Médio. 
Na LDB vigente, o ensino de línguas no país 
passou a ter lugar de destaque e importância. No 
Ensino Médio estabeleceu-se que uma língua 
estrangeira seria obrigatória e outra optativa, 
sendo a segunda de acordo com as possibilidades 
da escola. Em 1999, surgem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, visando complementar a 
Nova LDB. 
 No que se refere ao ensino de Língua 
Estrangeira Moderna, no Ensino Médio, os PCNs 
têm como principal meta a comunicação oral e 
escrita, que o documento entende como uma 
ferramenta importante na atualidade com objetivos 
que visam à formação profissional, acadêmica ou 

pessoal. A Língua Inglesa que, por muitas vezes, 
foi considerada como disciplina pouco relevante, 
hoje é tão importante quanto qualquer outra 
disciplina do currículo para a formação do 
indivíduo. Esse fator pode ser visto nos PCNs. 
 

Torna-se, pois, fundamental, 
conferir ao ensino escolar de 
Línguas Estrangeiras um 

caráter que, além de capacitar 
o aluno a compreender e a 
produzir enunciados corretos 

no novo idioma, propicie ao 
aprendiz a possibilidade de 
atingir um nível de competência 

linguística capaz de permitir-lhe 
acesso a informações de vários 
tipos, ao mesmo tempo em que 

contribua para a sua formação 
geral enquanto cidadão. (PCN, 
2000, p. 26) 

 

  Os PCNs apresentam uma preocupação 
maior quanto ao ensino da Língua Estrangeira 
Moderna, pois propõem uma perspectiva 
diacrônica, de interação e inter-relação a partir da 
aprendizagem com o mundo do trabalho, no qual o 
aluno estará inserido e com sua formação 
profissional. Também são feitos questionamentos 
referentes ao ensino tradicional; argumentos sobre 
a importância que a rede de ensino regular deve 
dar às Línguas Estrangeiras Modernas, para que 
sejam valorizadas tanto quanto os demais 
componentes curriculares; e aos valores sociais 
para formação do aluno na sociedade. 
 Quanto ao processo de ensino-
aprendizagem, os PCNs argumentam que o 
ensino da Língua Estrangeira Moderna, Língua 
Inglesa, deve ter uma perspectiva interdisciplinar e 
relacionada a contextos reais. Para que isso 
ocorra, a interação e a relação com a sociedade é 
imprescindível. Das quatro habilidades – ler, 
escrever, falar e ouvir – a oralidade se torna 
principal foco para que a comunicação e interação 
ocorram. Assim, o aluno terá a capacidade de 
compreender e produzir. Ainda, propõe-se que o 
aluno tenha competência linguística, a fim de 
permitir acesso à informação de vários meios 
exercendo o papel de cidadão. 
 Dessa forma, as habilidades da Língua 
Inglesa não podem ser entendidas 
separadamente. Esses componentes precisam ser 
conectados para que o aluno possua uma boa 
competência comunicativa.  Para os PCNs (2006) 
o objetivo maior de se aprender uma língua é que 
o aluno possua o domínio da competência 
sociolinguística e discursiva, e não somente 
competência gramatical.  
 No PCN (2000), o ensino-aprendizagem de 
Língua Estrangeira Moderna, especialmente de 
Língua Inglesa, no Ensino Médio da rede pública, 
é bastante importante para formação acadêmica, 
profissional e pessoal do aluno.  Nesse sentido, a 
proposta feita por esse documento é que se atinja 
um ensino de línguas mais eficaz em 
características sociais, culturais e históricas. É 



importante atentar-se à função do Ensino Médio 
que é preparar o aluno para exercer papel de 
cidadão em uma sociedade que cresce e se torna 
mais globalizada a cada ano.  
 

Evidentemente, é fundamental 
atentar para a realidade: o 
Ensino Médio possui, entre 

suas funções, um compromisso 
com a educação para o 
trabalho. Daí não poder ser 

ignorado tal contexto, na 
medida em que, no Brasil atual, 
é de domínio público a grande 

importância que o inglês e o 
espanhol têm na vida 
profissional das pessoas. 

Torna-se, pois, imprescindível 
incorporar as necessidades da 
realidade ao currículo escolar 

de forma a que os alunos 
tenham acesso, no Ensino 
Médio, àqueles conhecimentos 

que, de forma mais ou menos 
imediata, serão exigidos pelo 
mercado de trabalho. (PCN, 

2000, p. 27) 
 

 Quanto à comunicação, ou seja, à 
oralidade, os PCNs (2006) argumentam sobre as 
competências que existem em cursos de idiomas 
e não ocorrem no Ensino Médio. As diferenças no 
ensino-aprendizagem são visíveis, as habilidades 
linguísticas trabalhadas em sala de aula, nas 
escolas públicas, acabam se voltando para o 
ensino da gramática.   
 Os PCNs (2006), de modo geral, indicam 
que as competências (gramática, sociolinguística, 
discursiva e estratégica) são relevantes para o 
ensino-aprendizagem da comunicação, e que 
essas devem ser trabalhadas de forma interligada 
e inter-relacionada. A partir disso, acredita-se que 
a prática oral passa a ser valorizada não apenas 
como ensino-aprendizagem, mas também como 
uma ferramenta de comunicação imprescindível 
no mundo moderno, visando à formação 
profissional, acadêmica e pessoal.   
 Para os PCNs (2000), o ensino-
aprendizagem de uma nova língua no Ensino 
Médio esbarra em questões como o número 
reduzido de horas destinado às aulas e a carência 
de professores com formação linguística e 
pedagógica, o que pode resultar em aulas 
monótonas e repetitivas, além de uma formação 
inadequada do novo idioma. Tal situação também 
provoca a desmotivação de alunos e professores, 
que deixam de valorizar conteúdos relevantes à 
formação educacional dos estudantes.   
 Os mais recentes PCNs enfatizam a 
seguinte informação a qual reflete a construção do 
projeto pedagógico na escola: 
 

Acrescentamos que a 

elaboração deste documento 
não pretende trazer soluções 
definitivas para os problemas 

do ensino em questão. Mas 
procura reflexões teóricas - 
pedagógicas e educacionais - 

que possam ensinar a pensar 

sobre - ou expandir o que já 
vem sendo pensado - e a lidar 
com os conflitos inerentes a 

educação, ao ato de ensinar, a 
cultura que consolida a 
profissão de professor, ao 

aprendizado de Línguas 
Estrangeiras e a construção de 
uma visão de mundo. (PCN, 

2006, p. 87) 

 
 Contudo, é importante ressaltar que esses 
documentos colocam que o ensino e 
aprendizagem das Línguas Estrangeiras 
Modernas no Ensino Médio precisam ser amplos 
em relação às competências, e contextualizados, 
pois a língua é o veículo de comunicação da 
sociedade. É por meio dela que se expressam e 
se transmitem culturas, tradições e 
conhecimentos. 
 Dessa forma, os professores precisam 
proporcionar mudanças de atitude em seus 
alunos, motivando-os a participar das tarefas 
propostas. Para Krashen (apud LIMA; FILHO, 
2013, p. 25), é função do professor, criar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento da 
aprendizagem e, por consequência, a aquisição da 
língua. Para o mesmo autor, atividades que 
tenham relação com as necessidades e interesses 
do aluno despertam-no para o idioma e assim se 
preparam para atuar em uma sociedade 
competitiva, exigente e cuja excelência é o que se 
almeja. 

 
O ensino da Língua Inglesa no Ensino Médio 
 
 Conforme os PCNs (1998), a natureza da 
linguagem é voltada para o contexto social. O 
ensino baseado no vocabulário, gramática, 
estrutura e funções da língua é relevante e precisa 
ser levado em consideração como objeto de 
ensino. No entanto, é necessário associar a teoria 
e a prática envolvendo a oralidade na produção de 
discursos, proporcionando compreensão do uso 
da língua na sociedade. 

Na aprendizagem formal das 

línguas (tanto a materna como 
as estrangeiras) a ênfase tem 
sido invariavelmente na norma 

gramatical e não no seu uso 
como ferramenta de 
comunicação interpessoal. É 
diferente aprender regra 
(conhecimento sobre a língua) 
e aprender o uso da língua 

(conhecimento da língua para 
realizar tarefas através dela) 

(ALMEIDA FILHO, 2008, p. 58). 

 
 O ensino da gramática é até hoje utilizado 
no ensino regular. O primeiro contato que os 
alunos têm com a Língua Inglesa acontece no 6º 
ano do ensino fundamental II, e esse contato fica 
restrito ao vocabulário e frases pré-elaboradas. 
Para Krashen (1982, apud SHUTZ, 2007), o 
ensino da gramática é importante no ensino de 



línguas, no entanto, ele não deve ser ensinado de 
forma isolada e descontextualizada, além de ser 
ensinado na língua alvo.  
 “A gramática é um sistema de regras que 
regem a disposição convencional e relações de 
palavras em uma frase” (BROWN, 1994, p. 347). A 
proposta no ensino de Língua Inglesa na 
gramática é que se desenvolva a compreensão na 
escrita. No entanto, o que acontece na realidade é 
a prática de vocabulário, que é específico e 
limitado, de acordo com a série.  
 Segundo Krashen (1987, apud SHUTZ, 
2003) e sua teoria da Assimilação Natural, a 
aquisição de uma segunda língua não deve se 
basear apenas em regras gramaticais, e sim no 
contato direto com situações em que alunos usem 
o idioma para expressarem-se e comunicarem-se. 
O teórico não descarta o ensino da gramática, 
mas acredita que tem pouca importância na 
aprendizagem quando acontece na língua 
materna. O estudo baseado na formulação de 
regras não produziria proficiência comunicativa, 
apenas "conhecimento" da língua. 
         Contudo, segundo Almeida Filho (2002, p. 
17), o ensino de Língua Inglesa em aulas 
tradicionais no Ensino Médio é voltado mais para 
amostras da língua alvo com estruturas 
específicas, memorização de regras e 
vocabulários pré-selecionados para compor o 
repertório do aluno. A aprendizagem nesse 
segmento está restrita à identificação de palavras 
isoladas, ao invés da compreensão do que é 
trabalhado na busca da construção de 
significados. 
 Para Paiva (2005), os livros didáticos estão 
repletos de frases formadas e diálogos, que 
poderiam ser utilizados para a comunicação e 
interação. Contudo, a língua é usada na sala de 
aula do Ensino Médio para exercitar a gramática 
da Língua Inglesa, ficando no nível da forma, o 
que não aciona na mente dos alunos construção 
significativa. Assim, percebe-se que no ensino da 
gramática, predomina uma só característica: o uso 
de regras, que são a descrição da língua por meio 
de amostras da fala e da escrita.  
 O sociointeracionismo, termo presente nos 
PCNs (2006) e campo de estudo de Lev Vygotsky 
(1896-1934), defende a concepção de 
aprendizagem de abordagens e métodos que 
valorizam o contexto social, a interação e a 
mediação. Dessa forma, os alunos sentem-se 
mais próximos da real função de aprender. O foco, 
entretanto, é que o aluno de Língua Estrangeira 
seja capaz de se comunicar de maneira adequada 
em diferentes situações.  

 

A linguagem não se reduz a 
simples veículo de transmissão 
de informações e mensagens 

de um emissor a um receptor, 
nem é uma estrutura externa a 
seus usuários: firma-se como 

espaço de interlocução e deve 
ser entendida como atividade 

sociointeracional. (PCN, 2006, 

p. 41) 

 Segundo Marcuschi (2001), a oralidade 
torna-se uma prática social interativa para fins 
comunicativos e se apresenta sob várias formas 
ou gêneros textuais, assumindo realização 
informal ou formal em diversos contextos de uso. 
O falar faz parte das quatro habilidades do ensino 
e da aprendizagem de uma nova língua, embora 
se observe que a prática da oralidade na rede de 
ensino consiste em uma metodologia tradicional. 
Baseia-se na aprendizagem de vocabulários e 
frases feitas, utilizando como fonte principal o livro 
didático. Assim, a prática da oralidade não tem 
apoio e está restrita à memorização de palavras 
de curto prazo: “Especificamente na escola pública 
brasileira, os alunos poderão estar indiferentes ao 
desafio de aprender uma outra L ou ter 
expectativas de aprendizagem tão distorcidas e 
baixas que o processo se inviabiliza” (ALMEIDA 
FILHO, 2008, p. 27). 
 Conforme o PCN (2006), a competência 
comunicativa é importante para aprendizagem de 
um idioma, principalmente para desenvolver a 
competência discursiva, que está relacionada ao 
modo com que se combinam as formas 
gramaticais e significados, a fim de que se 
expresse e trabalhe diversos e diferentes gêneros. 
Contribui para incentivar e encorajar os alunos a 
comunicarem-se, participando de debates e 
assuntos interessantes. Favorece relevantemente 
no desenvolvimento da oralidade na Língua 
Inglesa.  Contudo, é preciso que os alunos 
estejam envolvidos com o assunto e tenham 
despertado o seu interesse para aquilo.  
 Para Rozeno e Siqueira (2011), no processo 
de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, a 
prática oral pode ser vista como subsídio de 
ensino no desenvolvimento da compreensão de 
conteúdo. O professor deve pensar que a 
oralidade pode integrar o aluno à cultura de outro 
país. E, a partir disso, acredita-se que possa estar 
mais próximo da realidade que vive nas aulas e 
adquirir interesse na nova língua. 
 No entanto, entende-se que o domínio 
linguístico sozinho não leva à competência 
comunicativa. É preciso que se desenvolvam 
estratégias e habilidades comunicativas a partir do 
uso real da língua. Os erros - fator presente na 
aquisição de uma nova língua - são considerados 
resultados do processo de desenvolvimento de 
habilidades comunicativas (PCN, 1998), pois o 
que importa é que desenvolva essa habilidade. 
Isso envolve usar a língua de forma apropriada, 
dependendo do contexto. O professor atua como 
facilitador, como um observador participante, na 
busca de solução de problemas do uso da 
linguagem. O aluno tem seu papel como sujeito 
que participa dessa construção de significados. 
Ele é participante e coautor. O resultado final da 
aprendizagem da Língua Inglesa depende muito 
da abordagem utilizada em sala de aula e a 



maneira que cada aluno responde a essa 
abordagem.  
 O contexto no qual é realizada a presente 
pesquisa, escola pública, é caracterizado por 
poucas horas-aula e o método de ensino é 
definido pela LDB e pelos PCNs. No entanto, 
essas particularidades não devem ser utilizadas 
como justificativa para não se atingir o mínimo de 
qualidade no ensino. Deve-se (re)significar a 
crença de que é impossível aprender inglês nas 
escolas públicas. 
 Seguindo essa proposta, K.V. (2014) afirma 
que, a Língua Inglesa é imprescindível nos dias 
atuais, pois, além da questão da globalização, o 
idioma tornou-se a língua dos estudos, das 
viagens, dos negócios. E como o Ensino Médio 
tem como objetivo preparar o aluno para exercer o 
papel de cidadão, pode-se acrescentar a isso que 
a competência comunicativa torna-se ferramenta 
essencial para a sua formação, além da influência 
que a língua exerce nas diversas culturas. 
 Para Larsen-freeman (1986, p.131), na 
competência comunicativa, o aluno deve ter 
condições de usar a língua de forma apropriada 
em diversos contextos. Para isso, eles precisam 
conhecer as formas linguísticas, os significados e 
as funções. Além de saber lidar com o processo 
de negociação de significado e com seus 
interlocutores. 
 A importância da competência comunicativa 
justifica-se pela questão da Globalização, fator 
importante que contribui relevantemente para o 
desenvolvimento do país. Essa questão é vista 
nos PCNs e faz parte de um dos objetivos no 
ensino de Língua Estrangeira Moderna: “discutir o 
problema da exclusão no ensino em face de 
valores ‘globalizantes’ e o sentimento de inclusão 
frequentemente aliado ao conhecimento de 
Línguas Estrangeiras” (PCN, 2006, p. 87).   
 Contudo, quanto ao processo de ensino-
aprendizagem, Savignon (1972) destaca que a 
competência comunicativa de um falante está 
condicionada ao conhecimento de um amplo 
vocabulário, sintático e, também, de aspectos não 
verbais que acompanham a comunicação verbal. 
A partir desse processo, o falante será capaz de 
atuar com sucesso num contexto comunicativo o 
que pode envolver as demais competências: 
gramática, sociolinguística, discursiva e 
estratégica - que também são mencionadas nos 
PCNs.  
 Partindo dessa concepção de competência 
comunicativa e das demais, Almeida Filho conclui 
que: 
 

A decisão de englobar as 

noções de competência e 
desempenho sob a expressão 
competência comunicativa é 

útil na medida em que o lugar 
que o desempenho deve 
ocupar fica, de uma vez por 

todas, determinado. (ALMEIDA 
FILHO, 1997, p. 56) 

 

A oralidade nas escolas públicas 
 
 Com base nas observações de aula, 
percebeu-se que a prática da oralidade no ensino 
de Língua Inglesa nas escolas públicas não é 
considerado prioridade, embora os PCNs orientem 
que, no Ensino Médio, sejam trabalhadas as 
habilidades de leitura, comunicação oral e prática 
escrita. No entanto, o que se percebe ao entrar em 
uma sala de aula de Ensino Médio é que a 
oralidade não tem sido trabalhada. A leitura e a 
interpretação são habilidades importantes, porém, 
a oralidade precisa ser inserida no processo de 
ensino aprendizagem para um desenvolvimento 
comunicativo mais eficaz. 
 Para Silva (2011, p. 97), existem diversos 
fatores com as quais onde o desenvolvimento da 
oralidade esbarra, como o número de alunos por 
turma, a quantidade de aulas semanais, a falta de 
recursos didáticos e o nível de proficiência dos 
professores. Todos esses fatores causam 
frustração em professores e alunos, e, por 
consequência, há o fracasso no ensino da 
oralidade e sua desvalorização.  
 É papel do professor esclarecer aos seus 
alunos a importância de estudar a Língua Inglesa,  
fazendo com que entendam a relevância da 
disciplina na escola. Os PCNs (2006) afirmam 
que, em muitos casos, há falta de clareza sobre o 
fato de que os objetivos do ensino de Língua 
Inglesa nas escolas divergem dos objetivos dos 
cursos de idiomas. Embora sejam instituições com 
finalidades diferentes, a escola regular não deve 
privilegiar apenas o ensino linguístico ou 
instrumental de Língua Inglesa, desconsiderando 
assim outros objetivos que são extremamente 
importantes na formação do cidadão, como os 
objetivos profissionais e culturais.  
 A premissa de que se desenvolvam apenas 
habilidades para fins específicos foi um ponto bem 
criticado por Gatenby: 
 

Não se concebe que um 
professor de matemática 
decida evitar a multiplicação e 

a divisão devido a sua 
dificuldade, e dedique sua 
atenção ao desenvolvimento da 

adição e da subtração entre 
seus alunos; no entanto, um 
procedimento muito 

semelhante é adotado pelo 
professor de línguas que, 
exasperado pela incapacidade 

de seus alunos em aprender, 
ou de si mesmo em ensinar, 
abandona o ouvir, o falar, o 

escrever e se concentra 
somente na leitura (GATENBY, 
1972, p.45 apud LEFFA, 1988, 

p. 147). 

 Se os PCNs preveem uma educação 
baseada nos princípios de cidadania, inclusão e 
democracia, e visto que a sociedade atual requer 
profissionais qualificados, essas questões podem 



ser melhoradas com uma educação voltada a uma 
melhor formação do aluno. Não se espera, porém, 
apontar exatamente como se deve acontecer a 
prática pedagógica, mas espera que os 
professores reflitam, sejam estimulados e 
busquem atuar de forma a melhorar a qualidade 
do ensino.  
 Ao se falar do ensino de Língua Inglesa não 
se pode desprezar o papel fundamental que o 
professor tem nesse processo. Se a sociedade 
sofre modificações, por que o ensino deve 
permanecer o mesmo? Os professores têm em 
suas mãos muitas ferramentas para melhorar sua 
ação, como as mídias tecnológicas. Contudo, o 
interesse deve partir dele na utilização desses 
meios como forma de quebrar o modelo atual de 
gramática e tradução.  
 

O professor precisa ter 
consciência também de que 
sua formação não deve ser 

interrompida nos bancos 
universitários é preciso trilhar 
por cursos de pós-graduação, 

aprimoramento e formação 
continuada. O confronto do 
professor com sua imagem 

(teórica ou pré-teórica) 
delineada pela análise de 
abordagem deve provocar um 

estranhamento capaz de tirar o 
professor do seu presente 
contínuo ou presente perfeito 

de ensinar e ensinar, da sua 
naturalizada acomodação ao 
fazer como sempre fez. 

(ALMEIDA FILHO, 2005, p. 14). 

 
 Assim, o professor deve mergulhar no 
processo de transformação, evitando a 
fragmentação do ensino, passando a considerar a 
realidade dos alunos e desenvolvendo novos 
hábitos de aprendizagem, trabalhando novas 
estruturas com vistas a modificar seus alunos e 
construir o conhecimento de forma contínua.   
  
Resultados 
 
 Por meio das observações das aulas, foi 
possível verificar que o professor do primeiro ano 
não fez uso do Inglês durante a aula. Explicou o 
uso dos verbos modais com o auxílio de slides. 
Em nenhum momento, ele pediu que os alunos 
repetissem os exemplos que mostrava. Não houve 
interação entre o professor e os alunos. No 
decorrer da aula, vários alunos conversavam 
constantemente na hora da explicação, 
ocasionando tumulto e prejudicando outros alunos 
de acompanhar em o conteúdo, a qual se referia à 
revisão para prova. 
 O professor do segundo ano também não 
fez uso da oralidade com seus alunos, nem ao 
comunicar-se com eles durante a aula. Distribuiu 
um texto e explicou, em português, o que queria. 
Em seguida, esperou que realizassem a tarefa 
solicitada. Todos fizeram, porém sugerindo ao 
professor que fosse feita em grupo. A atividade 

consistia na tradução de um pequeno parágrafo 
em que deveriam ler, traduzir e escrever no 
caderno, pois era avaliativa e os ajudariam na 
realização da prova. Para auxiliá-los nessa tarefa, 
o professor disponibilizou dicionários da biblioteca.  
 O professor do terceiro ano fez uso mais 
frequente do inglês, comunicava-se com os alunos 
e dava instruções e explicações na língua alvo. 
Fazia uso do português somente quando percebia 
que não estava sendo compreendido. Durante a 
aula, o professor pediu que realizassem a tarefa 
do livro didático, que havia sido passada para 
casa, porém, ninguém havia feito. Teve-se o 
objetivo de fixar o conteúdo da prova, e também 
seria atribuída pontuação. 
 Posteriormente, o professor do terceiro ano, 
falando em inglês, perguntou aos alunos se 
haviam memorizado a letra da música Itsy Bitsy 
Teenie Weenie Yellow Polka-dot Bikini, (Biquíni de 
bolinha amarelinha), de Brian Hyland, para ser 
apresentada em sala. A maioria não tinha 
aprendido a música, mas também não justificaram 
a razão. Então, o professor, ao final da aula, fez-
se um pequeno ensaio, praticando com os alunos 
a pronúncia. Porém, a participação não foi 
favorável, pois se mostravam tímidos. 
 Com a aplicação dos questionários, tivemos 
os seguintes resultados:  
 Quando indagados se gostavam ou não de 
estudar Língua Inglesa, 17 (dezessete) alunos 
responderam que sim, e 13 (treze) disseram que 
não gostavam; ou seja, 56% dos alunos gostam 
de estudar a Língua Inglesa. 

Quanto aos conteúdos ensinados em sala 
de aula, 18 (dezoito) alunos disseram ser 
interessantes, apenas 12 (doze) responderam que 
não, que os assuntos não eram interessantes. 
Dessa forma, 60% estavam satisfeitos com os 
assuntos estudados.  

No quesito materiais didáticos e recursos 
disponíveis para a aula, 24 (vinte e quatro) alunos 
responderam que não, pois esses não 
proporcionariam uma aula de qualidade e nem 
despertam a atenção do aluno. Apenas 6 (seis) 
disseram que sim. Assim, 80% dos participantes 
acreditam que a falta de recursos e materiais 
didáticos de qualidade é uma forte barreira no 
desenvolvimento das aulas. 

Quando indagados se deveria haver mais 
momentos dedicados à prática oral nas aulas de 
Língua Inglesa, os alunos responderam que sim. 
100% dos participantes acreditam que a prática 
oral contribui positivamente nas aulas. Todos os 
alunos também disseram que a prática oral da 
Língua Inglesa na aprendizagem é importante.  

Em relação ao nível de proficiência de cada 
um deles para a comunicação, 23 (vinte e três) 
alunos responderam que estavam no nível básico; 
6 (seis) responderam estar no nível intermediário; 
e somente 1 (um) respondeu estar no nível 
avançado. É importante observar que esse aluno 
faz curso de inglês fora da escola. Dessa forma, 
do total pesquisado, 76% estavam no nível básico. 



Na questão em que os alunos deviam falar 
sobre suas maiores dificuldades em se comunicar 
na Língua Inglesa, as respostas foram bem 
diversificadas. Do total de participantes, 3 (três) 
não responderam; 1 (um) afirmou não ter 
nenhuma dificuldade, 2 (dois) disseram “tudo”; 6 
(seis) disseram ser com os verbos; 2 (dois) 
disseram  não entender o que ouve devido à 
velocidade da fala;  3 (três) disseram que o 
professor não desenvolve a oralidade em sala de 
aula; 13 (treze) disseram ser à pronúncia das 
palavras, pois acham complicado falar.  

O fator mais relevante relacionou-se, 
portanto, às dificuldades com a pronúncia, que 
representou 43% do total, o que reflete a falta de 
uso da Língua Inglesa. Dessa forma, percebeu-se 
que os principais fatores para o não 
desenvolvimento da oralidade não está no fato de 
os alunos não gostarem da língua ou não acharem 
a oralidade importante nas aulas.  Os materiais 
didáticos e os recursos foram apontados como o 
principal fator. Quanto à dificuldade que a maioria 
revelou na comunicação, infere-se que é 
consequência da ausência da prática oral nas 
aulas.  

Da aplicação dos questionários dos 
professores obteve-se o seguinte:  

Quando perguntados sobre a importância 
de utilizar atividades que envolvam a prática oral 
da Língua Inglesa na sala de aula, os três 
professores foram favoráveis. Quanto ao quesito 
motivação, apenas o professor do segundo ano 
discordou que os alunos são motivados para a 
realização de atividades orais. Os demais 
afirmaram que os alunos são motivados.  

No momento em que foram questionados 
quanto aos tipos de atividades orais que 
costumavam aplicar em suas aulas, o professor do 
primeiro ano afirmou que utilizava atividades 
interativas de jogos e teste de inglês com músicas. 
O professor do segundo ano respondeu que fazia 
uso de atividades interativas de jogos, debates ou 
diálogos e atividades expositivas. Já o professor 
do terceiro ano respondeu que fazia uso de 
atividades expositivas. 

Em relação ao grau de dificuldade da 
produção oral dos alunos, o professor do primeiro 
ano respondeu ser a falta de vocabulário, timidez 
do aluno aliado ao acesso limitado da prática oral 
fora do ambiente escolar. O professor do segundo 
ano afirmou ser a falta de interesse do aluno. E o 
professor do terceiro ano declarou ser a falta de 
interesse do aluno, falta de vocabulário, timidez, 
insegurança em falar uma língua estrangeira e 
falta de temas interessantes.  

Considerando que a falta de vocabulário e 
timidez do aluno apareceu nas respostas dos três 
professores. É importante considerar que essas 
razões foram mais relevantes. No entanto, 
também as demais dificuldades precisam ser 
trabalhadas e levadas em consideração.  

Quando foi sugerido que destacassem a 
principal vantagem e a desvantagem de atividades 

orais na sala de aula, o professor do primeiro ano 
respondeu que a vantagem é ter acesso à Língua 
Inglesa, pois o inglês está presente no cotidiano, 
por meio de músicas, programas de TV, jogos de 
vídeo games, propagandas pela cidade (o que não 
acontece da mesma forma com outras línguas 
como o francês, italiano, holandês, chinês, 
espanhol). As desvantagens seriam a falta de 
recursos e turmas heterogêneas, pois seriam 
poucos alunos que tem oportunidades de fazer 
cursos. O professor do segundo ano respondeu 
que só vê vantagens, embora tenha relatado 
dificuldade em função do número de alunos por 
turma. O professor do terceiro ano destacou que a 
vantagem é o maior envolvimento do aluno, como 
desvantagem, afirmou que o tempo de aula é 
curto. 

Na pergunta que indagava como seria 
possível incentivar o desenvolvimento da oralidade 
em sala de aula, o professor do primeiro ano 
respondeu que, primeiramente, escolhendo livros 
didáticos que têm mais a ver com o perfil do aluno 
atual. Depois, promovendo aulas interessantes 
que fujam da rotina do quadro negro. O professor 
do segundo ano indicou que trabalhava com 
atividades motivadoras. E o professor do terceiro 
declarou que a melhor forma é conversar em 
inglês com os alunos.  

Finalmente, ao serem perguntados como 
avaliavam a proposta de ensino de Língua 
Estrangeira Moderna (LEM) pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, o 
professor do primeiro ano respondeu que há 
necessidade de uma reestruturação em relação à 
estratégia de formação de turmas, estratégia 
curricular, dentre outros aspectos. O professor do 
segundo ano disse que é bem intencionado, 
porém, um pouco subjetivo. E o professor do 
terceiro ano afirmou que podia melhorar. 

Todos os professores afirmaram que a 
oralidade é um fator importante e que a motivação 
dos alunos não é o maior empecilho. Como 
principal dificuldade, os professores apontaram a 
falta de vocabulário e timidez do aluno, o que 
poderia ser trabalhado também com maior 
aplicação de atividades que envolvessem a 
oralidade.  

Todos os professores viram vantagens na 
utilização de atividades orais; quanto às 
desvantagens, apontaram as dificuldades que 
enfrentam no desenvolvimento dessa prática.  
Para incentivar o desenvolvimento da oralidade 
junto aos alunos, afirmaram que a adequação dos 
livros didáticos ao perfil do aluno atual, o 
desenvolvimento de atividades motivadoras e o 
uso da língua alvo pelo professor são relevantes. 

Quanto às propostas dos PCNs para o 
ensino da Língua Inglesa, os professores foram 
diretos em suas respostas e disseram que 
precisam ser reestruturadas para a realidade atual 
dos alunos. Ao analisar essas respostas 
interpretamos que há desconhecimento dos PCNs 
por parte dos professores, pois existem diversas 



estratégias de ação que podem e devem ser 
aplicadas ao Ensino Médio. 
 Os resultados mostraram que tanto alunos 
quanto professores, acreditam que a oralidade é 
um fator importante nas aulas de Língua Inglesa. 
Porém, o desenvolvimento dessa habilidade não 
ocorre de maneira eficaz por esbarrarem, na 
concepção dos alunos, na falta de matérias 
didáticos e recursos disponíveis adequados para 
esse fim.  Para os professores, as dificuldades são 
a falta de recursos, a heterogeneidade das turmas 
e a duração das aulas, que na opinião deles é 
muito curta. Acreditam que é preciso uma 
reestruturação curricular mais adequada para o 
público atual, para que tanto o processo de 
aprendizagem quanto o de ensino tenham mais 
chances de ser bem sucedidos. 
 
Conclusão 
 

Por meio dessa pesquisa procurou-se 
refletir até que ponto o desenvolvimento da 
oralidade na Língua Inglesa acontece no processo 
de ensino-aprendizagem e como essa é 
desenvolvida nas escolas públicas de Ensino 
Médio do Distrito Federal. O intuito foi verificar se 
os professores abordavam de alguma forma o que 
está previsto nos PCNs e propor uma reflexão 
para a importância da oralidade na formação do 
aluno.  
 Por meio das observações e respostas aos 
questionários foi possível perceber que a oralidade 
não é utilizada pelo professor de Língua Inglesa 
no processo de ensino aprendizagem, embora 
eles tenham demonstrado em suas respostas a 
relevância do desenvolvimento dessa habilidade.  
 Concluímos também que as propostas dos 
PCNs não são totalmente seguidas. Observou-se 
que as dificuldades relacionadas ao pouco tempo 
de hora/aula, o grande número de alunos em sala, 
as dificuldades e necessidades individuais dos 
próprios alunos são problemas enfrentados pelos 
professores. Os PCNs (2006, p. 93) também 
reconhecem essas dificuldades, no entanto, 
alertam que o professor do Ensino Médio precisa 
definir metas no aprendizado. Deve fazer a 
definição de critérios para a seleção de 
competências e conteúdos a serem trabalhados 
nos três anos do curso, bem como fazer a seleção 
de procedimentos que possibilitem a ativação de 
competências aliadas à aquisição dos conteúdos 
mínimos necessários.  
 Ainda, de acordo com os PCN (2006) é 
necessário fazer a articulação dos saberes em 
Língua Estrangeira com outros saberes do 

currículo, de forma que seja possível enfrentar 
situações desafio da vida social, dentro e fora da 
escola. 
 Pensamos que, com um olhar reflexivo e 
positivo, é possível sugerir mudanças na 
expectativa de melhorias à formação dos alunos. 
É preciso que, durante o processo de 
aprendizagem, os alunos sejam instigados a se 
identificarem com a Língua Inglesa. O professor 
deve propor atividades que coloquem o aluno em 
contato com a cultura e a sociedade da língua 
ensinada.  

Considerando que a fala, ou oralidade, é o 
meio de comunicação mais utilizado no meio 
social, colocá-la de lado no aprendizado não é 
coerente com a real função de se aprender uma 
língua. Nesse entendimento, é necessário 
repensar o ensino de Língua Estrangeira na 
escola pública e melhor valorizar o 
desenvolvimento dessa habilidade. Ainda que não 
seja o foco ou tarefa fácil concluir o Ensino Médio 
falando inglês fluentemente, não se pode 
desprezar totalmente o desenvolvimento da 
oralidade nem deixar de acreditar que é possível 
alcançar o mínimo para que o aluno seja motivado 
a continuar desenvolvendo a aprendizagem da 
língua, consciente de que essa, bem 
desenvolvida, pode levá-lo ao sucesso social-
profissional-pessoal.  
 Dessa forma, para que se alcance uma 
melhor prática comunicativa são necessários 
ajustes na forma de ensinar. É preciso promover 
uma maior interação em sala de aula, maior 
envolvimento dos alunos, convencendo-os da 
importância da língua, para que possam 
acompanhar as mudanças culturais, sociais, 
econômicas e políticas que acontecem de maneira 
rápida no mundo.   
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